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Par mācību procesa organizāciju  
profesionālās ievirzes izglītības programmām  
2021./2022. mācību gadā 
 

Mācību process PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” profesionālās 

ievirzes izglītības programmās 2021./2022. mācību gadā tiek īstenots, pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, Latvijas Nacionālā Kultūras centra ieteikumiem un 2021. gada 30. augusta PIKC 

LMMDV administratīvās sēdes protokolu Nr. 1-20/26-21. 

1. Mācību procesa īstenošana profesionālās ievirzes izglītības programmās izglītības 

iestādē  notiek klātienē.  

1.1.  Klātienes mācību procesā piedalās tikai tie pedagogi un izglītojamie, kuri 

uzrāda darbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai siekalu testa 

negatīvu atbildi papīra formātā. 

1.2.  Mācību process notiek pēc stundu saraksta, nemainot mācību stundu 

laikus. 

1.3.  Sejas aizsargmasku lietošana mācību telpās noteikta saskaņā ar MK 2021. 

gada 17. augusta grozījumiem: 

1.3.1. Pedagogi un izglītojamie ar darbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu mācību telpās sejas aizsargmaskas drīkst nelietot. 

1.3.2. Pedagogiem un izglītojamiem ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 

testu mācību telpās jālieto sejas aizsargmaskas. 

1.3.3. Mūzikas instrumenta spēles un vokālās mākslas apguves laikā sejas 

aizsargmaskas drīkst nelietot, iespēju robežās ievērojot 2 metru distanci. 

1.4.  Pedagogi koordinē izglītojamo plūsmu izglītības iestādē, pārvietojoties 

starp mācību telpām pēc iespējas nodrošinot distances ievērošanu.  
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1.5.  Pārvietojoties pa koplietošanas telpām visi lieto sejas aizsargmaskas; 

1.6.  Kvadrātmetru ierobežojums mācību telpās nav noteikts, bet jānodrošina 

telpas vēdināšana 10 minūtes pēc katras mācību stundas. 

1.7.  Katrs pedagogs personīgi atbildīgas par savas mācību telpas vedināšanu 

un to kārtības ievērošanu (skat. pielikumu). 

1.8.  Par mācību procesa aktuāliem jautājumiem, izmaiņām un mājas darbiem 

izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti e-klasē. 

1.9.  Izglītojamais, pedagogs vai izglītojamo grupa, kurai ir noteikta karantīna, 

piedalās mācību procesā attālināti.  

2. Noteikt atbildīgos par mācību procesa organizēšanu, koordinēšanu un saziņu ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem: 

2.1.  struktūrvienībā “Liepājas Dizaina un mākslas skola”  

− struktūrvienības vadītāja profesionālās ievirzes izglītības programmām 

Kristīne VIZBULE; 

− 1. A/B, 3. A/B, 6. A klasei  Kristīne ULBERTE  

− 2. A/B, 3. C, 5. klasei  Agate ĶIĢELE-ĀBELE  

− 4. B/C, 4.klasei, 5.B/C klasei  Laine KINSTLERE 

− 7. A/B/C klasei  Kristīne KUPŠE 

2.2.  struktūrvienībā “Emiļa Melngaiļa Mūzikas skola” struktūrvienības 

vadītāja profesionālās ievirzes izglītības programmām Inna POZDŅAKOVA; 

 
 
Direktore          Inga Auziņa 
            
Jolanta Jēriņa 
jolanta.jerina@lmmdv.edu.lv 
 
 

K.Vizbule K.Ulberte 

A.Ķiģele-Ābele L.Kinstlere 

K.Kupše I.Pozdņakova 
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PIELIKUMS 
2021. gada 31. augusta 

Rīkojumam Nr. 1-10/95 

 
 

Telpu vēdināšanas kārtība   Covid-19 infekcijas izplatības  
ierobežošanai Profesionālās izglītības kompetences centrs  

“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
  

1. Lai nodrošinātu telpu vēdināšanas higiēnas prasību ievērošanu un infekcijas risku 

mazināšanu, PIKC LMMDV tiek veikta regulāra darba vietas, mācību telpu un gaiteņu, 

atpūtas un rekreācijas telpu vēdināšana. 

 
2. PIKC LMMDV ēkās – Radio ielā 8 (“Lielais dzintars”) un Alejas iela 18 (jaunbūve) – regulāru 

telpu vēdināšanu nodrošina mehāniskā ventilācijas sistēma.  

 
3.  PIKC LMMDV ēkās, kurās nav ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma vai tā netiek 

darbināta – Alejas iela 18 (Galvenā ēka), Bērnu mākslas skola, Multifunkcionālā zāle; Toma 

iela 23/25 un Ausekļa iela 11/15 tiek veikta regulāra telpu dabiskā ventilācija jeb 

vēdināšana – atverot logus, ievērojot šādus pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi:: 

3.1. Darba vieta (kabinets): 

3.1.1. Telpu vēdina vienu reizi stundā, vismaz 10 minūtes (ziemā vismaz 5 minūtes). 

3.2. Mācību telpas: 

3.2.1. mācību telpas vēdina pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes  (ziemā 

vismaz 5 minūtes); 

3.2.2. mācību telpas vēdināšanas laikā telpā neuzturas izglītojamie;  

3.2.3. vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);  

3.2.4. vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;  

3.2.5. pirms katras vēdināšanas radiatoriem ar siltuma padeves regulēšanas iespēju 

izvēlieties režīmu, ko apzīmē ar zvaigznīti. Apsildes līmeni normālā režīmā 

atjaunojiet pēc neilga brīža, kad esat beiguši telpu vēdināt – kad gaisa 

temperatūra telpā ir izlīdzinājusies; 

3.2.6. starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots mācību telpas 

vēdināšanai. 

3.3. Gaitenis, atpūtas un rekreācijas telpas: 

3.3.1. gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpas vēdina pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 

minūtes  (ziemā vismaz 5 minūtes). 

4. Atbildīgie par telpu vēdināšanu LMMDV: 
4.1.1. darba vieta – attiecīgā kabineta darbinieks; 
4.2.2. mācību telpas – mācību telpas pedagogs, kuram konkrētajā mācību telpā ir 
stunda; 
4.2.3. gaitenis, atpūtas un rekreācijas telpas – dežūrējošā dienas apkopēja. 
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